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1. Týden až 4. týden

Přidejte
3 zarovnané čajové
lžičky
(3 gramy) MYCOTREXU
na řízek nebo sazenici.

2 Připravte díru
pro výsadbu.
Nasypte 2 gramy
MYCOTREXU na
stěny díry

STARTREX
pěšné
Půdě proshn
ojivo s
organické ob
hem
vysokýmh basa
kterií.
půdníc dosá
hnout
Chcete-liolepého
velk růstu.
zahájení
vod
Podrobnýbaná
uvnitř lení

Použijte 1 BioTab
na květináč o
objemu 5 litrů,
2 BioTaby na 10
litrů, 3 na 20 litrů a
5 na květináč o
velikosti 50 litrů.

4 Zalijte květináče
roztokem 5 ml
ORGATREXu a
jednou zarovnanu
čajovou lžičkou
(1 gram) BACTREXU
na litr vody

Zatlačte BioTab 5
cm hluboko do
zeminy.

Vše dobře promíchejte.

STARTREX

3 Zasaďte řízek
nebo sazenici.

MYCOTREX

BIOTABS

BACTREX

BACTREX

Směs devíti
druhů spor
mykorhizních
hub pro zvětšení
objemu kořenů
o 700%

Zcela organické
pomalu rozpustné
hnojivo v tabletách

ORGATREX

Zcela organické
půdní bakterie pro
oblast kořenového
systému. Převede
organickou hmotu na
humus, obsahuje
plísně rodu
Trichoderma

Zcela organick
tekuté hnojivo.é

polévková lžíce

Zalévejte pouze
obyčejnou vodou
NENÍ TŘEBA MĚŘIT
HODNOTU pH ANI
VODIVOST (EC)

6. Týden až sklizeň

5. týden

Smíchejte 20 ml
ORGATREXU a
jednu zarovnanou
čajovou lžičku
(1gram) BACTREXU
s 500 ml vody.
Použijte tento
roztok na rostlinu
pouze jednou.

Zalévejte pouze
obyčejnou vodou
NENÍ TŘEBA MĚŘIT
HODNOTU pH ANI
VODIVOST (EC)

Organický
BOOSTER

Pokud kdykoliv
máte pocit, že by
Vaše rostliny mohly
využít další hnojivo,
lze použít roztok
5 ml ORGATREXu
a 1 gram BACTREXu
na litr vody.
Pro více informací:
www.biotabs.nl

ORGATREX

BIOTABS

&

Během prvních 10 dnů zalévejte své rostliny
roztokem 5 ml Orgatrexu na litr vody.

NENÍ TŘEBA MĚŘIT
HODNOTU pH ANI
VODIVOST (EC)

MYCOTREX

čajová lžička

BioTabs
v KVĚTINÁČÍCH
Pro kokosový substrát:

4

Příprava

1 Přidejte do substrátu dvě polévkové lžíce
(25 gramů) STARTREXU na každých 5
litrů substrátu.

Uživatelská příručka pro pěstování s

Kolik tablet?

Jak používat?

Zemina

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PĚSTOVÁNÍ V KVĚTINÁČÍCH pro řízky a sazenice (mladé rostliny ze semen)
Pro organické pěstování v půdě. Použijte substrát obsahující málo nebo žádné živiny. Například light mix. Pokud nemáte light mix k dispozici, můžete
použt zeminu obsahující hnojivo. Rozhodněte se pak pro takový substrát, který je na živiny nejchudší. Přednostně organický substrát, samozřejmě.

Kolik tablet použít
na velikost
Vašeho k větináče?
5lt.
1
tab
10lt.
2 tabs
20lt.
3 tabs
30lt. - 4 tabs
50lt. - 5 tabs

Uživatelská příručka
pro pěstování s
BioTabs v KVĚTINÁČÍCH

*BioTabs je organické časem rozpustné hnojivo.

Přidáním velkého množství
těchto hub a bakterií do
substrátu dosáhnete
velkolepého rozvoje
Je organická výživa a půdní mikroflóry.
půdní podpůrný systém
pro rostliny. Naše Díky bohatému půdnímu
revoluční organická životu získají vaše rostliny
metoda pěstování je lepší imunitu vůči chorobám
založena na využití a škůdcům a mohou využít
prospěšných půdních veškerou svou energii na
hub a bakterií bujný růst a květ.

BioTabs

Snadné a organické
ÚSPĚCH ZARUČEN.
www.biotabs.nl

